
Vilanova 
de Sau

Aquest cop hem decidit treure 
l’informatiu després de festes, 
una decisió que ens permet 
encabir totes les activitats de 
Nadal i Reis del poble. 

Ara que ja hem tancat el 2019 
i comencem nova anyada 
m’agrada fer balanç.  Seguim una 
etapa política tensa al nostre país 
i amb més d’una injustícia que vull 
seguir denunciant en aquestes 
línies i reclamar la llibertat dels 
presos polítics i el retorn dels 
exiliats.

En clau local hem treballat amb 
la mateixa il·lusió i força que tots 
els altres anys i els resultats de la 
feina feta, en part, la podeu trobar 
en aquestes pàgines resumida. 
Vam tancar amb bon èxit les 
dues cites més important de 
Vilanova de Sau: La Fira d’Herbes 
Remeieres i Productes Artesans 
i la Festa Major. Mantenim, un 
any més, les tres flors d’honor 
de “Viles Florides”. Vull felicitar 
també el taller de dinamització 
per la seva implicació i ajuda 
en les decoracions de la Fira 
d’Herbes, de Nadal i en les 
diverses activitats del poble. 

En clau de futur, una de les fites 
més importants per aquest 
proper any és poder executar 
el projecte de connexió de les 
dues xarxes d’aigua municipals. 

La voluntat municipal és la de 
resoldre problemes similars 
als ocorreguts el 2015 i més 
recentment el passat octubre per 
la presència d’alga Microcistina 
a l’embassament de Sau i que va 
provocar que s’hagués d’abastir 
amb camions cisterna a una part 
dels abonats. Una altra obra 
que executarem aquest 2020 
és l’asfaltat de la carretera de la 
Riba.

També informar-vos que des de 
finals de novembre he assumit 
la presidència del Consorci de 
l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona. Càrrec que ocuparé 
fins a la tardor del 2021. En aquest 
punt vull tenir un record pels mals 
moments que va viure en Txevi 
Buigas injustament empresonat, 
víctima d’aquest estat repressiu. 
En Txevi tal com vaig dir el dia 
de la seva rebuda a Folgueroles 
torna a estar donat d’alta com 
a treballador de l’EN Guilleries- 
Savassona. 

Voldria tancar el meu escrit 
fent un agraïment a tots els que 
col·laboreu a fer de Vilanova de 
Sau cada dia un millor lloc per 
viure i desitjar a tots i totes un 
2020 ple de desitjos, propòsits i 
(perquè no) somnis complerts.

Feliç 2020!
Joan Riera Comellas

Alcalde
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Aprovació sense 
al·legacions de 
les ordenances 
reguladores del 
municipi pel 2020

Pla d’usos del Pantà de Sau

Aprovació de la sol·licitud de subvenció 
del Pla únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya pel període 2020-2024
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En el ple del 14 d’octubre 
es va fer l’aprovació inicial 
de les ordenances fiscals 
de Vilanova de Sau. I les 
seves modificacions. Un 
cop publicades en el Butlletí 
Oficial de la Província i 
exposades en el taulell 
d’anuncis durant 30 dies 
han quedat aprovades 
definitivament.

Ordenança Fiscal núm.1 
reguladora de l’Impost sobre 
béns immobles.
 
Ordenança Fiscal núm.3 
reguladora de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica. 

Ordenança Fiscal núm.5 
reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i 
obres. 

Ordenança Fiscal núm.8 
reguladora de la taxa per la 
prestació del servei de gestió 
de residus municipals.

En el DOGC de 25 de juliol de 
2019 es va fer públic el Decret 
169/2019, de 23 de juliol, pel 
qual s’aproven les bases 
reguladores i d’execució del 
Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya per al període 
2020-2024.

L’Ajuntament té voluntat de 
poder executar el projecte de 
connexió de les dues xarxes 
municipals, redactat per 
l’enginyeria Larix, S.A, amb el 
suport tècnic de la Diputació 
de Barcelona i per encàrrec 
de l’Ajuntament de Vilanova 
de Sau. Aquest projecte 
consisteix en la connexió 
de les dues xarxes d’aigua 
municipals, de manera que es 
pugui fer el subministrament 
d’aigües des d’una i altra 
captació, amb la construcció 
d’una canonada de connexió 
entre les dues xarxes 
actuals d’aigua potable, la 
construcció d’un dipòsit 
entremig i el traçat de la 
nova canonada utilitzant 
en el màxim possible els 

El passat 12 de novembre 
va sortir publicada la 
convocatòria per a la 
concessió de subvencions 
adreçades als ens locals 
per sufragar les despeses 
derivades de la redacció 
dels plans d’usos recreatius 
d’embassaments.

vials públics actuals. La 
voluntat municipal és la 
de resoldre problemes 
similars als ocorreguts l’any 
2015 i recentment el mes 
d’octubre de 2019 per la 
presència d’alga Microcistina 
a l’embassament de Sau i que 
va provocar que s’hagués 
d’abastir amb camions 
cisterna a una part dels 
abonats. El cost de l’actuació 
sense iva és de 546.119,06 
euros; podent optar a 
través de les dues línies de 
subvenció a 370.000,00 euros 
(250.000,00 euros inversions 
i 120.000 per acció territorial 
a municipis petits).

L’Ajuntament ha sol·licitat al 
Departament de Presidència 
participar en la convocatòria 
de concessió de subvencions 
del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya per al període 
2020-2024 d’acord amb el 
projecte denominat “connexió 
de les dues xarxes municipals 
d’aigua potable” amb una 
sol·licitud de 370.000 €.

Com ja sabeu, a través del 
projecte Osoning i impulsat 
per l’ajuntament de Vilanova 
de Sau, en els últims anys 
s’ha treballat amb el grup 
de treball del pantà de 
Sau a través del qual s’ha 
detectat la necessitat de 
poder disposar d’un pla 

d’usos. Motiu pel qual des del 
Consell Comarcal s’ha pres la 
decisió de presentar-se a dita 
convocatòria. 



Espai de les 
Guilleries Savassona 
arranjament 
de la rampa 
d’accés de l’Àrea 
d’autocaravanes de 
Vilanova de Sau 

L’ACA aprova cinc convenis per al 
sanejament de les aigües residuals a 
Osona. Entre ells, el de Vilanova de Sau

El Consorci de l’Espai Natural de 
les Guilleries-Savassona renova el 
distintiu Biosphere

Del 17 al 20 de desembre 
es van fer les obres 
de formigonat a l’àrea 
d’autocaravanes, a l’Àrea 
d’esplai dels Vernets de Ca 
la Marta i a l’aparcament de 
l’Àrea d’esplai del pantà de 
Sau.

El consell d’administració 
de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) va aprovar a 
finals d’octubre un total de 34 
convenis destinats a millorar 
el sanejament i la gestió 
de les aigües residuals a 
Catalunya, amb una inversió 
inicial prevista superior als 
4,2 milions d’euros. A Osona, 
s’impulsaran cinc redaccions 
de projectes constructius 
arran de convenis amb el 
Consell Comarcal d’Osona. 

Durant La nit del turisme a 
Osona, i després de la seva 
assemblea on van prendre 
possessió els nous membres, 
desprès de les eleccions 
municipals del maig, es 
van repartir els diplomes 
de Biosphere. El Consorci 
de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona ha 

renovat un any més. Aquest 
diploma és el distintiu a 
l’adhesió del compromís per 
la sostenibilitat Biosphere, 
per la seva promoció 
del turisme sostenible i 
responsable. Hi van assistir a 
l’acte l’alcalde Joan Riera i la 
regidora Mila Martínez.

Es tracta dels nous sistemes 
de sanejament de Vilanova 
de Sau (42.500 euros), 
Montesquiu (14.000 euros), 
Perafita (19.450 euros), la 
Blava (terme municipal 
de Sant Martí d’Albars, 
3.114 euros) i Alou (terme 
municipal de Sant Agustí de 
Lluçanès, amb un import de 
14.000 euros). La inversió 
inicial a Osona s’enfila a 
73.614 euros.
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Calendari 
municipal 2020 
El calendari pel 2020 s’ha fet 
amb les fotos del concurs 
d’ Instagram de la Festa 
Major, realitzades pels seus 
participants. Amb elles 
podreu reviure els moments 
més significatius i divertits de 
la mateixa. 



l’informatiu 4

En l’assemblea celebrada 
a mitjans de novembre es 
va formalitzar el canvi de 
la presidència del Consorci 
de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona: en Joan 

Carles Rodríguez Casadevall, 
alcalde de Sant Julià de 
Vilatorta, va traspassar el 
càrrec fins a la tardor del 2021 
a en Joan Riera Comellas, 
alcalde de Vilanova de Sau.

Joan Riera President del Consorci Espai 
Natural de les Guilleries-Savassona

Resultats a Vilanova 
de Sau Eleccions 
Generals 10N

Pressupost 2020

En el mateix punt es 
va acordar exposar el 
pressupost, la plantilla 
de personal i les bases 
d’execució, durant un 
termini de 15 dies hàbils 
mitjançant edicte publicat 
al BOPB i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament, als efectes 
d’examen i possibles 
reclamacions.

En el Ple celebrat el 
dilluns 9 de desembre es 
va aprovar, inicialment el 
pressupost municipal i tots 
els documents que l’integren, 
tot i el vot en contra de la 
regidora Pilar Sancho Orra.

També es va aprovar la 
plantilla de personal que 
comprèn tots els llocs 
de treball reservats a 
funcionaris i personal laboral.

ESTAT D’INGRESSOS 
 

Capítol 1 Impostos directes  295.000,00€

Capítol 2 Impostos indirectes 5.000,00€

Capítol 3 Taxes i altres ingressos 90.300,00€

Capítol 4 Transferències corrents 148.369,16€

Capítol 5 Ingressos patrimonials 660,00€

Capítol 7 Transferències de capital 0,00

TOTAL INGRESSOS 539.329,16€

  

ESTAT DE DESPESES

 

Capítol 1 Despeses de personal 175.969,16€

Capítol 2 Despeses corrents en béns i serveis 288.765,00€

Capítol 4  Transferències corrents 42.595,00€

Capítol 6 Inversions reals  32.000,00€ 

TOTAL DESPESES 539.329,16€
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Vilanova de Sau va 
celebrar una lluïda 
Festa Major

3r  sopar jove a 
Vilanova de Sau

Excursió de tardor a Palafrugell 2019

Tres Flors a Vilanova de Sau 

El passat diumenge 18 
d’agost, Vilanova de Sau, va 
posar punt final a uns dies de 
gresca, festa i disbauxa.
Vilanova de Sau va viure 
uns dies intensos de Festa 
Major que van fer gaudir 
tot el poble. Una Festa 
Major marcada per la bona 
participació de tots els veïns 
que van omplir els diferents 
actes d’enguany.

A finals d’agost es va celebrar 
per tercer any consecutiu el 
Sopar Jove de Vilanova de 
Sau.  Aquest sopar es realitza 
anualment amb l’objectiu 
de promoure un espai 
de trobada entre tots els 
perfils de joves del municipi,  
així com per a potenciar i 
promoure la cohesió, relació i 
participació dels joves. 

El diumenge dia 20 d’octubre 
es va realitzar l’excursió 
de tardor que cada any fan 
els veïns de Vilanova de 
Sau. En aquesta ocasió van 
visitar el Museu del Suro de 
Palafrugell i la Vila Medieval 
de Peratallada.
44 veïnes i veïns van 
compartir un excel·lent dia 

en germanor. Es va fer una 
didàctica visita al museu 
del suro de Palafrugell. Van 
poder gaudir de les vistes de 
Calella i Pals, del Far de Sant 
Sebastià i d’un fantàstic 
dinar a Can Joan i finalment 
van fer un recorregut a 
peu per la vila medieval de 
Peratallada.

Vilanova de Sau va revalidar, 
un any més, les tres flors 
d’honor de la distinció «Viles 
Florides». Aquest guardó 
reconeix als municipis que 
treballen per transformar els 
espais públics a través de 
l’enjardinament.

A l’acte d’entrega dels 
guardons celebrat a Lloret 
de Mar, el 27 de setembre, i 
amb representants de més 
de 130 municipis d’arreu de 
Catalunya hi va assistir la 
regidora Mila Martinez en 
representació del municipi 
que va recollir el guardó.
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Fira Guilleries 

Cap de setmana de Viu al Parc

Castanyada 
Popular

#TOTSSOMTXEVI

El 12 i 13 d’octubre es va 
celebrar la 4ª edició de la 
Fira Guilleries, una mostra 
de tot allò que pot oferir 
aquesta comarca natural, 
dels productes que tenen el 
seu origen a les Guilleries, 
dels municipis que en formen 
part (Vilanova de Sau, Osor, 
Espinelves, Susqueda, 
Sant Sadurní d’Osormort, 
Viladrau, Sant Hilari Sacalm, 
la Cellera de Ter i Sant Julià 
de Vilatorta), i de tots aquells 

serveis que poden oferir als 
seus visitants.
A la Fira hi vam ser presents 
en un stand per promocionar 

el poble de Vilanova de 
Sau, les seves empreses 
turístiques i les seves 
activitats.

El poble de Vilanova de Sau 
es va solidaritzar amb les 
nou persones detingudes 
arbitràriament des del passat 
setembre, entre elles en 
Txevi, treballador de l’Espai 
Natural Guilleries Savassona 
i persona molt estimada al 
municipi. 

Estem molt contents que en 
Txevi torni a ser a casa!

El primer cap de setmana de 
novembre vam celebrar el Viu 
al Parc, un cap de setmana 
ple d’activitats a Vilanova 
de Sau.

Amb una botifarrada a la 
plaça Serrallonga i la nit 
d’estels. I el diumenge, un 
fantàstic concert de Dos 
X Quatre amb un repertori 
molt variat de música.

El passat 31 de novembre 
vam celebrar la Castanyada 
Popular a la Plaça Major, 
organitzada per l’Ampa 
de l’escola Les Roques de 
Vilanova de Sau.

Més d’un centenar de veïns 
i veïnes es van trobar per 
celebrar un any més la 
castanyada popular de 
Vilanova de Sau. Sopar 
amb sardines, cansalada, 
pa torrat, coca, i com no 
castanyes.

Una vetllada fantàstica fent 
poble.
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Joan Puig 
l’home més 
gran de 
Vilanova de 
Sau

Presentació del desplegament 
de la fibra òptica 

Sant Andreu de Bancells celebra 
el seu 45è Aplec

El passat dissabte 9 de 
novembre l’Ajuntament de 
Vilanova de Sau va fer un 
petit homenatge a Joan Puig 
Pagespetit de Can Burjada el 
mateix dia que va celebrar 96 
anys.

Moltes felicitats!

El 16 de novembre l’empresa 
osonenca Goufone va oferir 
una xerrada per exposar el 
desplegament de la fibra 
òptica a Vilanova de Sau. Els 
responsables de Goufone 
van explicar als veïns els 
serveis que poden oferir i 
les opcions disponibles per 

El diumenge dia 1 de 
desembre es va commemorar 
el 45è aniversari de l’Aplec de 
Festa Major de Sant Andreu 
de Bancells, ermita romànica 
situada dins el terme 
municipal de Vilanova de Sau. 
Una iniciativa dels veïns de 
Sant Andreu de Bancells, Sant 

Hilari Sacalm i de Vilanova 
de Sau i la família Meinecke, 
que va aplegar veïns de 
diferents pobles per celebrar 
la festivitat de Sant Andreu, 
pa amb botifarra a la vora del 
foc, sorteig d’un pernil i, com 
cada any, el cant dels adéus 
va acomiadar la festa.

a la contractació de la fibra 
òptica, així com la resta de 
serveis que ofereixen de 
telefonia fixa, mòbil i altres.

L’Ajuntament recorda que 
Goufone és una empresa que 
està inscrita en el registre de 
proveïdors estratègics.



20 de febrer  
Dijous Gras

29 de febrer
Ball Carnestoltes

9 d’abril
Festa local

26 d’abril
Diada de Sant Jordi

24 de maig
Excursió primavera

7 de juny
XXVI Fira d’Herbes

23 de juny
Foc de Sant Joan

14 d’agost
Festa local

15 d’agost
Festa Major

del 27 al 30 d’agost
Bioritme 

Deixalleria a Vilanova de Sau
Disposem d’un servei de 
deixalleria mòbil i recollida 
d’andròmines 

LA DEIXALLERIA MÒBIL: 
el quart dissabte i diumenge del 
mes parell.

LA CAIXA D’ANDRÒMINES: 
el quart dissabte i diumenge del 
mes imparell.

Sopar Taller de 
Dinamització 

Reis d’Orient 
a Vilanova de 
Sau 

Nadal a 
Vilanova de 
Sau 
El Nadal al poble es celebra 
humilment amb petits 
detalls que fan que totes 
les veïnes i veïns es sentin 
reconeguts, les felicitacions 
de Nadal realitzades per 
les participants del taller 
de Dinamització dirigides 
per la Berta, que elaboren 
amb molta estima i que es 
reparteixen per totes les 
cases;  els treballadors de 
l’Ajuntament que guarneixen 
els carrers i posen el 
pessebre, que per cert 
aquest any hem estrenat; 
el calendari pel proper any 
que ens empesquem cada 
any per obtenir noves fotos; 
la tradicional participació 
de loteria enguany amb 
el número 67618 i que 
malauradament no ha tocat; 
els nens de l’Escola amb la 
seva versió particular dels 
Pastorets i la culminació 
amb la cavalcada de la nit 
del dia 5 de gener on tots els 
voluntaris i la Comissió de 
Festes fan possible que la 
màgia torni a il·luminar les 
mirades dels més petits, i 
també de molts grans. Amb 
tots aquests petits detalls 
aconseguim tenir un Nadal 
magnífic que res no té a 
envejar a moltes ciutats 
grans. Esperem que 
l’hagueu pogut gaudir amb 
tota la il·lusió. 

La nit de Santa Llúcia les 
participants del taller van 
fer el seu sopar de Nadal, 
al Ferrer de Tall. On van 
ser obsequiades amb un 
petit detall per part de 
l’Ajuntament per la seva 
col·laboració i feina en els 
diferents actes que es 
realitzen durant tot l’any 
al poble.

Puntuals a la cita, Melcior, 
Gaspar i Baltasar van arribar 
a Vilanova de Sau per saludar 
i portar regals a tota la 
quitxalla del poble i a tots 
els veïns.

Des de l’Ajuntament volem 
agrair a la Comissió de 
festes Camarrojos i a tots 
els que van col·laborar en la 
recepció de Ses Majestats els 
Reis d’Orient.  Calendari 

Andròmines

Calendari
d’Activitats
2020


